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Presidium
Griffier
Besluitenlijst van presidium van 30 januari 2017

Aanwezig:

Karel Loohuis (voorzitter), Martin Benjamins, Kamiel Bertels, Cindy Elken (griffier) en
Petra Kuiper (griffiemedewerker)
Afwezig:
Gerard Fidom en Be Okken
Tevens aanwezig: Ben Buskes, opvolgend raadslid GroenLinks
1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent het presidium. De agenda wordt conform vastgesteld.
2. Mededelingen
Gerard Fidom en Bé Okken hebben zich afgemeld.
Karel Loohuis is 13 februari niet aanwezig bij het presidium, in verband met een bijeenkomst
Bestuurlijke Innovatie met het college. Er komt vanuit het college dan ook geen vervanger.
3. Vaststellen besluitenlijst van 16 januari 2017
Op 16 januari is gesproken over een verslag van een bijeenkomst met Treant dat openbaar was
gemaakt. Naar aanleiding van deze bespreking krijgt opvolgend raadslid Buskes de gelegenheid het
woord te nemen. Hij licht zijn visie op de gebeurtenissen toe.
4. Terugblik raadsavond 19 januari 2017
Martin Benjamins vond het debat over de Visie vrijwilligerswerk erg traag verlopen.
5. Vooruitblik raadsavond 2 februari 2017
Er zijn mondelinge vragen aangekondigd door de fracties van D66 en de SP over de meerkostenregeling.
Voor het debat over de zondagsopenstelling heeft zich een inspreker gemeld. Daarnaast zal Cindy met
Hennie Jager bespreken wat tijdens het debat de gewenste zaalopstelling is.
6. Concept agenda raadsavond 16 februari 2017
De agenda van 16 februari 2017 wordt als volgt vastgesteld:

1.
19.30 – 20.00 uur, voorzitter Karel Loohuis
Plenaire vergadering met besluitvormende ronde (Raadzaal)
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mondelinge vragen
4. Initiatiefvoorstel zondagsopenstelling
5. Besluitenlijst 2 februari 2017
8. Sluiting besluitvormende ronde
2.
20.00 – 21.00 uur
Informerende ronde (Raadzaal), voorzitter Be Okken
1. Opening
2. Spreekrecht
3. Herinrichting raadzaal
4. Sluiting informerende ronde en vergadering
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7. Memo proces Gemeenschappelijke Regelingen
Cindy Elken geeft een toelichting op de memo die is geschreven naar aanleiding van de nieuwe Wet
Gemeenschappelijke Regelingen. Het advies van de Drentse griffiers is op zoek te gaan naar meer
verbinding tussen de gemeenteraad en de GR-en. En daarnaast de verbinding tussen de
gemeenteraden, die deel uitmaken van die GR, onderling. Het voorgestelde proces sluit daarbij aan. Het
idee is om een vast format te ontwikkelen voor de behandeling van de stukken van de GR-en. Het
presidium kan zich vinden in het voorgestelde proces. De inhoud van de memo wordt nog besproken
met de fractievoorzitters. Daarna wordt e.e.a. besproken met de SWO.
8. Rondvraag en sluiting
Geen vragen. De voorzitter sluit de vergadering.
De volgende vergadering is op maandag 13 februari 2017, om 16.00 uur.
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Actiepuntenlijst
13-15

14-15

Vergadering Onderwerp
18-5-2015
Voorstel over meer PR voor de raad

Uitvoering door
Griffie (Alma)

Wanneer
Voorjaar 2017

21-11-2016

Communicatie komt met conceptvoorstel voor Torentje bespreken met
PR-groep

PR-groep/Alma

31 januari 2017

19-9-2016
15-6-2015

Verslaglegging Torentje door stagiair
Voorbereiding op behandeling
jaarstukken GR-en anders organiseren.

Griffier

Gereed

Voorstel over proces komt naar
presidium.

30 januari 2017

De inhoud wordt besproken in
fractievz.overleg

13 februari 2017

22-15

03-12-2015

Nestorschap raad bespreken

Griffier

12-16

19-12-2016

Mogelijkheden spreekrecht van niet
geagendeerde onderwerpen

Griffier

De griffier,
31 januari 2017

3 april 2017
agenderen voor
fractievoorzittersoverleg
2017

